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„Bóg się uniża, żebyśmy mogli się do Niego zbliżyć; 

żebyśmy mogli odpowiedzieć na Jego Miłość swoją miłością; 

żeby nasza wolność poddała się 

nie tylko na widok wspaniałości Jego potęgi, 

lecz również wobec cudu Jego Pokory.” 

Św. Josemaria Escriva, To Chrystus przechodzi, 18 

 

Niech Jezus, upragnione i wyczekiwane światło, 

rozświetla swoją obecnością naszą codzienność, 

a radość i nadzieja zbawienia 

towarzyszą nam każdego dnia. 
 

 

Wszystkim kapłanom, darczyńcom, współpracownikom i sympatykom, 

najserdeczniejsze życzenia 

składa 

 

Zarząd Fundacji FURCA 

 

 

 

 



WIEŚCI   Z  RZYMU I PAMPELUNY

Sympozjum naukowe - „Ochrona małoletnich w Kościele oraz inne aktualne kwestie”. 
Każdego roku Wydział PK Uniwersytetu Nawarry organizuje sympozjum naukowe. Głównym tematem XXX Curso de actualización de 
Derecho canónico (14-15 XI 2019) była zatem „Ochrona małoletnich w Kościele oraz inne aktualne kwestie”. Spośród prelegentów należy 
więc wymienić: ks. prof. Davide Cito (PUSK, Rzym), o. prof. Bruno Esposito OP (Angelicum, Rzym), ks. prof. Antonio Viana (UNAV ‒ 
Dziekan Wydziału), p. prof. Paola Buselli-Mondin (Adwokat Trybunału Roty Rzymskiej, Módena), s. prof. Julia Corengia MD (Komisja 
Episkopatu Hiszpanii ds. Życia konsekrowanego). Wśród poruszanych tematów warto zauważyć takie, jak Praktyka Kongregacji Nauki 
Wiary w przypadku przestępstw związanych z wykorzystywaniem, Prawo do obrony w procesach dot. przestępstw związanych z 
wykorzystywaniem małoletnich, Nauczanie religii w kontekście multireligijnym, Kobieta w Kościele. 
 
Przegląd naukowy Ius Canonicum. 
Godnym polecenia jest wydawany przez Wydział Prawa Kanonicznego (1961‒…) przegląd naukowy Ius Canonicum. Ukazujący się dwa 
razy do roku zbiór dokumentów i eksperckich komentarzy dotyka kwestii szeroko związanych z Prawem Kanonicznym i Kościelnym, a 
więc tekstów legislacyjnych wydawanych przez Stolicę Apostolską, działalności Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych (CPTL), wyroków 
orzekanych przez Trybunały Stolicy Świętej, poszczególnych zagadnień dot. kanonicznego porządku prawnego. Ius Canonicum cieszy się 
znakiem jakości przyznawanym przez Hiszpańską Fundację ds. Nauki i Technologii (FECYT) badającą jakoś edycji i walor naukowy 
hiszpańskich przeglądów naukowych według światowych standardów. Więcej informacji nt. bieżących artykułów oraz archiwalne, 
dostępne również w wersji elektronicznej, numery można znaleźć w zakładce ‘Ius Canonicum’ na głównej stronie naszej Uczelni (zob. 
www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico). 
 

Wizyta Kardynała Gianfranco Ravasi. 
„Biblia jest dla kultury zachodniej artystycznym, literackim, etycznym i wzorcowym horyzontem, do którego od wieków kierowano 
ludzkie badania”. Tak powiedział kardynał Gianfranco Ravasi na Uniwersytecie Nawarry, podczas wykładu zamykającego XXXVI 
Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne, które odbywało się na Wydziale Teologicznym uniwersytetu w dniach 16-18 października. 
Konferencja skupiała się na temacie brzmiącym: „Biblia, język ojczysty dzisiejszego świata” i zgromadziła setkę ekspertów z różnych 
krajów. 
Kardynał Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, wygłosił wykład pod tytułem „Biblia w atrium kultury”, w którym 

opowiedział o znaczeniu atrium, otwartej przestrzeni między obszarem świątyni a dalszą częścią miasta, która została stworzona, aby 

nawiązać neutralne spotkanie między dwoma światami: religijnym i świeckimi (sacrum i profanum). 

Liturgia ma moc przemienić historię, czas, mnie? 
Uniwersytet obok codziennych wyzwań dydaktycznych ma także czas na pogłębione studium specyficznych dla każdej dziedziny 
zagadnień. Z okazji 100 urodzin św. Jana Pawła II Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, z Centrum Myśli Jana Pawła II i Ambasadą 
Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, zorganizował 21 listopada br. konferencję: „ Liturgia celebrowana przez Jana Pawła 
II i jej społeczne konsekwencje”. 
Główny blok prelekcji otworzył głęboką analizą teologii liturgii abp Pierro Marini, wieloletni mistrz ceremonii papieskich (1987), 

wprowadzając słuchaczy w liturgiczną myśl św. Jana Pawła II. Ambasador RP Janusz Kotański skupił się na języku papieskich homilii i 

przemówień, bogatym w odniesienia do polskiej literatury pięknej (np. Norwid, Słowacki, Mickiewicz, ks. Twardowski i inni). Język był 

przede wszystkim – podkreślał Kotański - narzędziem komunikacji. W kolejnej części Paweł Skibiński (Instytut Myśli Jana Pawła II w 

Warszawie) pochylił się nad historycznym znaczeniem liturgii papieskich na przykładzie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny (1979). Część 

pierwszą konferencji zamknęło Stefano PICCIAREDA (Università di Foggia) o wizji społecznej Jana Pawła w kontekście włoskim. Kolejne 

dwa bloki warsztatów dotykały tematu papieskich liturgii z różnych perspektyw: historycznych, teologicznych, komunikacyjnych czy 

architektury przestrzeni liturgicznej.

Życie Konsekrowane i Nowa Ewangelizacja Dzisiaj - Dzień Studiów Wydziału Teologicznego. 
 5 grudnia 2019 roku w auli Jana Pawła II Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, odbyło się sympozjum zatytułowane: 
Życie Konsekrowane i Nowa Ewangelizacja Dzisiaj. To przedsięwzięcie zostało przygotowane przez Wydział Teologii i miało podkreślić 
misyjny wymiar posłannictwa Kościoła, który od samego początku głęboko jest wpisany w Jego istnienie. Temat bardzo mocno 
zainspirowany był pracą, która przyświecała biskupom w 2012 roku podczas XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego (Synodu 
Biskupów). Podczas tego wydarzenia podjęli oni refleksję nad tematem związanym z "Nową ewangelizacją dla przekazywania wiary 
chrześcijańskiej". Podczas Synodu Biskupów pojawiło się wiele ważnych pytań. Między innymi niektóre z nich dotyczyły związku 
zachodzącego pomiędzy życiem konsekrowanym a nową ewangelizacją. Biskupi chcieli zgłębić ten temat poprzez interpretacje 
misyjności z perspektywy życia osób konsekrowanych. Związku z powyższym, wydział teologiczny pozostając w jedności z  nauczaniem 
Biskupów, gorąco pragnął podjąć się zadania konfrontacji i pogłębienia wyzwań kulturowych, duchowych oraz pedagogicznych, które 
stanowią swoistego rodzaju zadanie dla tożsamości i misji osób konsekrowanych w dzisiejszych niełatwych czasach. Zadaniem niniejszej 
konferencji było promowanie odpowiedniej świadomości znaczenia, jakie ma dzisiaj życie konsekrowane w procesie ewangelizacji. 
Podczas sympozjum można było usłyszeć następujące wykłady: Życie konsekrowane i "nawrócenie misyjne", życie konsekrowane i misja: 

wyzwania we współczesnym społeczeństwie oraz życie konsekrowane i misja: etapy i propozycje formacji ciągłej. Zaproszeni goście byli 

przedstawicielami różnych ośrodków naukowych takich jak: Instytut Teologii Życia Konsekrowanego "Claretianum" oraz Papieski 

Wydział Teologiczny "Teresianum".  

 

Pełne relacje z tych wydarzeń znajdują się na stronie Fundacji: www.furca.org w zakładce aktualności, a ich autorami są księża: Jarosław Łukaszewski, 

Bartosz Adamski, Paweł Grzesiak, Paweł Rybka. 

 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico


Na Bożonarodzeniowy okres refleksji polecamy przeczytać jeszcze raz piękne i mądre rozważania adwentowe 

przygotowane przez studentów I roku studiów. Pełne teksty znajdują się na stronie www.furca.org / czytelnia. 

 

Ks. Tomasz Zych - Ulecz i nakarm mnie Panie 

„…Gdy już czujesz, że jest ci ciężko – bo coraz więcej 

problemów, zmartwień – co robisz? Poddajesz się i 

rezygnujesz? Czy walczysz do końca? Jak próbujesz poradzić 

sobie sam, bez Boga, to niestety siostro, bracie, w pewnym 

momencie się zawiedziesz. Ale jeżeli prosisz Boga o pomoc i 

starasz się by twoja wiara była, chociażby jak to ziarnko 

gorczycy, to zobaczysz że Jezus potrafi dokonać 

niemożliwego. 

 Na koniec, zapraszam cię do tego byś dziś, przyniósł 

Jezusowi wszystkie swoje smutki, cierpienia bóle i Mu je oddał. 

Oddaj mu to wszystko co cię trapi i męczy, dziękuj za to że potrafisz 

to zauważyć i coś z tym zrobić. Pamiętaj, Bóg jest większy od 

wszystkiego co czeka cię jutro.” 

Ks. Piotr Staryszak – Radość i cierpliwość wobec wątpliwości 

„…Odpowiedzią na wątpliwości jest zwrócenia się do źródła – do 

Jezusa. Jan, poprzez posłańców, pyta właśnie Jezusa. I znajduje 

odpowiedź, znajduje umocnienie. Może odejść w pokoju. 

Odpowiedzią na wątpliwości jest umocniona wiara. Jeśli się je 

przechodzi we wspólnocie, ze słowem Bożym…, a więc w Kościele, 

powinna być ich konsekwencją. …” 

Ks. Piotr Hoffman - „Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez 

życie lżej, nieść krzyża znój...” 

„…Warto może w czasie kilku tygodniowej przygody z Jezusem i 

Maryją przybliżyć sobie bardziej osobę Jana Chrzciciela, Eliasza czy 

świętego Józefa Egipskiego. Każdy z nich może wnieść w nasze życie 

coś pięknego i wartościowego. Nie jesteśmy wezwani tylko do tego, 

aby naśladować ich cnoty czy cechy, ale podobnie jak czyniły to 

postacie ze Starego Testamentu, ukazywać swoim życiem wszystkim 

ludziom Dobrą Nowinę o kochającym i dobrym Bogu, który 

przychodzi do nas jako Małe i Bezbronne Dziecko. …” 

Ks. Adam Buraczyński - Łk 1, 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja 

służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy 

odszedł od Niej anioł. 

„…W ten sposób Maryja wpisuje się w poczet ludzi, którzy żyją 

wiarą, tak jak Abraham, który uwierzył słowu obietnicy i opuścił 

swoją ziemię rodzinną.  Podobnie, jak później Apostołowie, po 

doświadczeniu chwały Przemienienia Jezusa, musieli zejść z góry 

Tabor i zachować wiarę, że ten sam Jezus, z którym przebywali na co 

dzień i do którego byli przyzwyczajeni, jest tym samym Jezusem, 

który w ich obecności rozmawiał z Bogiem. Czas Adwentu 

przypomina nam, że wielka księga tych, którzy żyją wiarą nie jest 

księgą, która którą czyta się jak podręcznik do historii. Wręcz 

przeciwnie, każdy z nas dopisuje do niej rozdział, historią swojego 

życia i zaufania Bogu. Zaufania, które jest wysiłkiem wiary i nie 

zawsze przychodzi łatwo.” 

Ks. Paweł Rybka - “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 

prostaczkom.” Mt 11,25 

„Pan Bóg nie zarezerwował swojego słowa tylko dla intelektualistów, 

ani nie wybrał specjalistów w jakiejś konkretnej dziedzinie wiedzy, 

by tylko Oni mogli mieć kontakt ze słowem. Swoje słowo objawia 

wszystkim, a jednak bardzo podkreśla dzisiaj rolę prostych ludzi, czyli 

tych, którzy myślą prostolinijnie. Dlaczego oni są tak ważni? Bo ich 

sposób myślenia jest bardzo potrzebny w przyjmowaniu Bożego 

Słowa. Przyjąć czyste słowo, bez zbędnego kombinowania, to chyba 

najtrudniejsze zadanie, które zostaje postawione przed nami dzisiaj, 

ponieważ od dzieciństwa uczy się nas interpretacji różnego rodzaju 

tekstów, jednak wiemy, że czasem możemy dokonać 

nadinterpretacji i swoje słowo położyć ponad słowo Naszego 

Stwórcy i Pana. …” 

Ks. Maciej Biedroń - spotkanie z Bogiem, który jest Osobą. 

„…W czasie Adwentu powinniśmy uświadomić sobie właśnie tę 

prawdę, która wydaje się być główną prawdą dla życia 

chrześcijanina: Bóg to Osoba, która mnie zawsze kocha, która 

towarzyszy mi na drodze mojego życia, która jest ze mną w chwilach 

trudnych i radosnych. Ale Bóg oczekuje także miłości ode mnie, tej 

miłości, która będzie się przejawiać w ofiarowaniu Mu mojej 

egzystencji, moich spraw, moich obowiązków, mojej modlitwy. Jak 

On przychodzi do mnie i mi towarzyszy, tak samo i On pragnie 

mojego towarzyszenia, mojego czasu, mojej miłości.” 

Ks. Łukasz Duda – O niecierpliwości Chrześcijańskiej. 

„Szybko! Potrzebuję tego na wczoraj. Długo jeszcze? Kiedy w końcu 

oddzwoni. Nie mogę się doczekać! Umieram z głodu. Te słowa i wiele 

innych są emisariuszami naszych niecierpliwości, wrażenia że czegoś 

mi brakuje – świadomości że moje życie jest niepełne. 

To samo poczucie towarzyszyło zniecierpliwionym z powodu braku 

sprawiedliwości Izraelitom, w imieniu których Izajasza wołał: 

„Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z 

deszczem ją wyleją. Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie 

wyda owoc”. (Iz 45,8) 

Kiedy nie mamy już siły się modlić – módlmy się naszą 

niecierpliwością i naszym czekaniem: Szybciej Panie! Długo jeszcze 

będę na Ciebie czekał? Potrzebuję twojej pomocy. Kiedy w końcu 

odpowiesz na moje modlitwy. Bez ciebie umieram. Nakarm mnie.

 


